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Eliška Suchá si pro svou bakalářskou práci vybrala téma, kterým propojuje svou
profesionální volbu historických studií s dlouhodobým zájmem o dějiny lékařství. Námět,
který autorka řeší jako svou hlavní badatelskou otázku, se týká především specifického
odvětví medicíny, sledovaného již od „počátku věků“, totiž prenatálního vývoje dítěte a
porodu jako takového. Autorka formuluje několik cílů: „zpřehlednit dějiny porodnictví a
fenomén porodů na pozadí dějin, a to od nejstarších záznamů, včetně výtvarných
vyobrazení dochovaných z období pravěku, až po současnost… nabídnout možný pohled
na budoucí vývoj… specifikovat české prostředí… propojit dějiny porodnictví se současností
lékařské vědy… využít metodiky oral history pro rozhovor s regionálními odborníky… vyjádřit
odborný a lidský posun v oblasti porodnictví“. Ve smyslu zaměření BP i formulace
badatelských cílů považuji zvolené téma za vhodné a účelné.
Z hlediska obsahového je práce Elišky Suché ve své první části velmi solidní interpretací
dostupných literárních zdrojů i poznatků získaných v odborných rozhovorech, které autorka
systematicky sledovala a vedla. Eliška Suchá vyhledala a zpracovala uspokojivý soubor
podkladů - její přístup je nutno označit za velmi pečlivý. V první polovině BP autorka vytváří
přehledný sumář vývoje porodnictví od pravěku do současnosti. Postupuje chronologicky a
důraz klade na systematické řazení kapitol ve smyslu popisu životních podmínek dané doby,
typických rysů dobové medicíny, obvyklých přístupů a metod při vedení porodů a péči o
rodičku. Celek, který tak vzniká v BP, představuje sice ve své první části určitou očekávanou
kompilaci, avšak kompilaci zajímavě uspořádanou v přehledném autorském systému.
Aplikací vytčeného tématu je pak ta část BP, kde autorka interpretuje rozhovor s primářkou
neonatologického oddělení Plzeňské Mulačovy nemocnice, MUDr. Evou Dortovou, s níž
jednala o očekávaných trendech v této oblasti.
Bakalářská práce Elišky Suché představuje zajímavý soubor. Tento kvalitní výstup připisuji
především důsledné metodice, využití různých forem práce se zdroji a prameny (literární,
tiskové, hmotné…) a v neposlední řadě evidentnímu osobnímu zaujetí tématem jako takovým.
Text má logickou stavbu a domnívám se, že podstatu vytčeného tématu vystihuje
v kvalitě odpovídající nárokům na bakalářskou práci.
Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náležitosti v míře uspokojivé.
Poznámkový aparát je účelný, studijní literatura a prameny představují reprezentativní celek.
Obrazové přílohy jsou vhodně ilustrativní, dokládají schopnost autorky zdůraznit detail
v předložené syntéze.
Otázka autorce: Můžete shrnout v jednoznačné formulaci odborný odhad vývoje
porodnictví v následujících letech?
Bakalářská práce Elišky Suché je kvalitním završením vysokoškolského studia, proto ji
doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.
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